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Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki 
 
 
 

CUD NAD WISŁĄ 
 
 
1. Przebieg wydarzeń 
 
Bitwa Warszawska 1920 roku bardzo szybko nazwana została „Cudem 

nad Wisłą”. Zrządzeniem Bożej Opatrzności uratowała Polskę i Europę przed 
bolszewickim podbojem. 

Najpierw nieco faktów. Wojna polsko-sowiecka rozpoczęła się od 
nieplanowanego starcia pod Berezą Kartuską na Białorusi 14 lutego 1919 roku. 
W 1919 roku inicjatywa należała do Polaków.  

W kwietniu zostało odzyskane Wilno, rodzinne miasto Piłsudskiego,  
w sierpniu zdobyto Mińsk.  

W 1920 roku linia frontu rozciągała się od Łotwy na północy po Rumunię 
na południu. Było tam ponad milion żołnierzy.  

Od stycznia 1920 roku Armia Czerwona zaczęła formować nad brzegami 
Berezyny siły ofensywne liczące 700 000 żołnierzy.  

Dnia 10 marca dowództwo sowieckie wydało rozkaz wielkiej ofensywy na 
Zachód. Głównym dowódcą został 27-letni generał Michaił Tuchaczewski. Armia 
polska wiosną 1920 roku liczyła 740 000 żołnierzy (dwadzieścia jeden dywizji 
piechoty i siedem brygad kawalerii)1. 

 
 

Wojsko polskie pod dowództwem 
marszałka Józefa Piłsudskiego 
powstrzymało ten atak2. 

 
 
Dnia 24 kwietnia Piłsudski 

wyruszył na Kijów. Dnia 7 maja 1920 
roku oddziały armii gen. Edwarda Rydza 
Śmigłego wkroczyły do Kijowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Kossak, Józef Piłsudski 

                                                
1 R.M. Watt, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, tł. P. Amsterdamski, Warszawa 2005, 
105. 
2 R.M. Watt stwierdza, że polska armia, sformułowana w pośpiechu, była w zasadzie dziełem 
jednego człowieka – Piłsudskiego. 19 marca 1920 roku Piłsudski oświadczył, że przyjmie 
oferowane mu przez generałów stanowisko marszałka Polski. Trzeciego kwietnia minister wojny 
podpisał odpowiednie rozporządzenie (tamże, 104). 
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Dnia 20 maja Piłsudski przybył do Warszawy, gdzie urządzono mu 
triumfalne powitanie3. Na dworcu czekała na niego karoca z czterema białymi 
końmi, które powiozły go na Mszę św. dziękczynną do kościoła  
św. Aleksandra, wokół którego zgromadził się kilkutysięczny tłum4. 

 

 
Latem losy się odwróciły. Zacięte walki nad Berezyną opóźniły wprawdzie 

pochód wojsk sowieckich. Jednak w czerwcu Pierwsza Armia Konna 
Budionnego przedarła się przez linię polskiego frontu w Galicji.  

Tuchaczewski wyruszył 4 lipca znad Berezyny wydając rozkaz: 
 Na Zachód! Po trupie białej Polski wiedzie droga do światowego 
pożaru5.  

Na początku sierpnia pięć armii 
sowieckich zbliżało się do przedmieść 
Warszawy. 

 
 
 
 
 
 

 
Marcin Zaleski, Zamek  w Warszawie 

 

                                                
3 Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, 79. 
4 R.M. Watt, dz. cyt., 109. 
5 N. Davies, t. 2, dz. cyt., 498. 
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Dnia 2 sierpnia padła Łomża. 10 sierpnia Czerwoni Kozacy Gaj Chana 
przekroczyli Wisłę. 

Norman Davies pisze o dziwnym spokoju w Warszawie. Nie było paniki. 
Mimo, że bolszewicy uważali, że lud przywita ich z entuzjazmem, mieszkańcy 
stolicy bynajmniej nie czekali na ich wejście.  

D’Abernon, ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie, naoczny świadek 
wydarzeń zanotował ze zdziwieniem, że najlepsze formacje były wysyłane do 
Lwowa, a Warszawa pozostawiona bez obrony.  

Zapisał też, że 27 lipca Wincenty Witos6, premier, chłop i gospodarz, 
wyjechał do rodzinnej wsi by dopilnować zwózki zboża (Wierzchosławice 
k/Tarnowa) i nikt się temu nie dziwił7. 

Jednak od początku lipca w Polsce zdawano sobie sprawę ze skali 
zagrożenia. 1 lipca 1920 roku powołana 
została Rada Obrony Państwa  
z Józefem Piłsudskim na czele.  

Marszałek zapowiedział zaciąg 
ochotniczy do wojska. 6 lipca przy 
Ministerstwie Spraw Wojskowych 
powstał Inspektorat Armii Ochotniczej. 
Kierował nim popularny w 
społeczeństwie dowódca „błękitnej 
armii” przybyłej do Polski z Francji, 
gen. Józef Haller8.  

 
W połowie lipca rozpoczęto 

prace fortyfikacyjne na wschód od 
Warszawy. W całym kraju powstawały 
Obywatelskie Komitety Obrony 
Państwa, które wysyłały na front 
żywność, lekarstwa, odzież, itp.  

Biskupi polscy wydali 6 lipca 
obszerny list wzywający do obrony 
zagrożonej ojczyzny i niepodległości. 
Wszystkie partie, z wyjątkiem 
komunistów, zachęcały do 
wstępowania do wojska. Łącznie do 

wojska wstąpiło ponad 105 tysięcy ochotników.9  
Komuniści bezskutecznie agitowali za przechodzeniem do Armii 

Czerwonej. 

                                                
6 Czterdziestosześcioletni przywódca PSL „Piast” premierem został 24 lipca 1920 roku 27 lipca 
premier Witos wziął dzień wolny, by pomóc w żniwach w swoim gospodarstwie. Por. R.M. Watt, 
dz. cyt., 125. 
7 N. Davies, t. 2, dz. cyt., 499. 
8 Józef Haller przyprowadził z Francji „błękitną armię” liczącą 50 000 żołnierzy. 
9 Por. J. Odziemkowski, Walki na przedmościu warszawskim i ofensywa znad Wieprza 1920 
roku, Rocznik Mińskomazowiecki, Zeszyt 6 (wydanie specjalne z okazji 80. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej), Mińsk Mazowiecki 2000, 18n.; W. Roszkowski, dz. cyt., 84. 
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Z dzieciństwa pamiętam opowiadania świadków przemarszu wojsk 
bolszewickich. Wspominali oni, że najeźdźcy byli obdarci, bosi, karabiny nosili 
na sznurkach. Do ich ekwipunku nawiązywała odezwa premiera Wincentego 
Witosa z 6 sierpnia 1920 roku, w której m.in. napisał: 

 

 Niech was nie zniechęcają chwilowe braki. Sami wiecie, że 
bolszewiccy żołnierze walczą bez butów, w łachmanach, bez bielizny. 
Wam nie brakuje ani amunicji, ani broni. Odzieży i butów Rząd Wam 
dostarczy10.  
 

Czerwonoarmiści szli jednak na Warszawę w doskonałych nastrojach. Byli 
pewni, że łatwo zdobędą miasto, w którym , jak zapewniali komisarze: 
„czekolada leży na ulicach”, a sklepy pełne są ubrań, butów i dóbr wszelakich. 
Szli z pieśnią na ustach, przygrywały im orkiestry, nieśli transparenty  
z napisami „Polska Republika Rad”11.  

Ulotki i odezwy przypominały o odniesionych zwycięstwach i zachęcały 
do wysiłku obiecując dobrobyt po zniszczeniu „jaśniepańskiej Polski”. 

Trzeba jednak i to pamiętać, że dowódcy armii sowieckich byli oficerami 
wysokiej klasy, absolwentami carskich akademii wojskowych, mającymi 
doświadczenie wojenne.  

W wojsku Tuchaczewskiego znalazły się tysiące byłych carskich oficerów, 
którzy po zdobyciu Kijowa przez Polaków w 1920 roku, na apel gen. Brusiłowa 
wstąpili do Armii Czerwonej12. 

Także polscy przywódcy wzywali do obrony Ojczyzny. Były odezwy 
Piłsudskiego, Witosa, były rozkazy generałów skierowane do podległych im 
oddziałom13.  

Biskup polowy Stanisław Gall w apelu z 8 lipca 1920 roku napisał:  
Drogi Żołnierzu! Na wezwanie Matki Ojczyzny, stanęliście w 
szeregach Wojska Polskiego. Murem swych piersi odgrodziliście 
ukochaną ziemię polską od napadu barbarzyńskiego wroga, 
który mord i zniszczenie szerzy, urągając wszelkim zasadom 
sprawiedliwości i ludzkości. 
Szliście pod sztandarem Królowej Korony Polskiej, jako jej 
rycerze i obrońcy pod błogosławiącą dłonią Chrystusową...  

                                                
10 Cytowane za: I stał się...Cud nad Wisłą, red. Z. Kozak, J. Pasternak, W. Sobczyk, Warszawa 
2000, 98. 
W 1920 r. Katolicki Związek Kobiet Polskich napisał list do arcybiskupa warszawskiego 
Aleksandra Kakowskiego. Kobiety pisały w nim: Przede wszystkim wojsku brak bielizny. 
Katolicki Związek Kobiet Polskich, chcąc przyczynić się do akcji ratunkowej w tym kierunku, 
postanowił w swej szwalni przystąpić do szycia bielizny dla wojska z ofiarowanego na ten cel 
płótna. Warszawa, która dawała niejednokrotnie bieliznę dla Lwowa i Wilna, dla wojska i do 
szpitali miejscowych, przy obecnych cenach płótna nie będzie mogła ubrać żołnierza bez 
pomocy wsi, gdzie domowy przemysł tkacki swobodnie może zapobiec brakowi. Odwołujemy 
się przeto do Najczcigodniejszych naszych Pasterzy, a w szczególności do Waszej Ekscelencji, z 
gorącą i pokorną prośbą, żeby zechciał łaskawie zarządzić powszechną zbiórkę płótna po 
wsiach i miastach Swej diecezji na rzecz żołnierza polskiego. Wiadomości Archidyecezyalne 
Warszawskie nr 3, marzec, 1920, 86-87. 
11 W Białymstoku powstał rząd Polskiej Republiki Radzieckiej. Na czele stanął Julian 
Marchlewski. 
12 Por. J. Odziemkowski, art. cyt., 20. 
13 Zob. reprodukcje w: I stał się... dz. cyt., 91 - 137. 
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Niech najsłodsze Serce Jezusowe umocni was, najmilsi synowie 
moi, na bohaterskie walki, jakie was jeszcze czekają, na które 
niech Częstochowska Królewna nasza i miłościwa Pani 
Ostrobramska was prowadzi14. 
 

Zawiedli Polskę sprzymierzeńcy.  
Brytyjczycy odmówili udzielenia 
pomocy wojskowej, choć  
wcześniej do tego się zobowiązali.  
Francuzi wysłali grupę oficerów pod 
dowództwem gen. Weyganda,  
ale bez żołnierzy15.  
Wstrzymano francuskie kredyty 
militarne dla Polski16. 
 

Polska musiała sama bronić swej 
niepodległości. 

 
 

 
Stanisław Wyspiański, Polonia 

 
Piłsudski nakazał uporczywą obronę Bugu, ale 7 sierpnia zaprzestano 

walk i wojsko rozpoczęło odwrót. Armia Czerwona sforsowała również Narew,  
2 sierpnia zdobyta została Łomża. Siły rosyjskie zostały wzmocnione, tylko w 
lipcu wcielono do wojska 54 573 ludzi.  

Na początku sierpnia sowiecki Front Zachodni w pierwszej linii miał 136 
tysięcy żołnierzy, przy ogólnym stanie Frontu - 558 tys. żołnierzy17. 

 

W nocy z 9 na 10 sierpnia Tuchaczewski zakończył prace nad planem 
sforsowania Wisły, zdobycia Warszawy i ostatecznego pokonania Polski.  

Lenin kilkakrotnie przysyłał depesze z pytaniem kiedy padnie Warszawa.  
Plan Tuchaczewskiego zakładał, że Polacy skoncentrują się na obronie 

Warszawy. Był przekonany, że Polacy są wyczerpani cofaniem się na przestrzeni 
600 km i nie dysponują żadnymi odwodami. 

 

Piłsudski wypracował w nocy z 5 na 6 sierpnia koncepcję obrony 
polegającą na przegrupowaniu wojsk, co było manewrem równie śmiałym co 
skomplikowanym18. Pomysł jednostronnego oskrzydlenia przeciwnika od 
południa i wyjścia na jego tyły przedyskutował następnie z gen. Tadeuszem 
Rozwadowskim, nowym szefem sztabu oraz gen. Kazimierzem Sosnkowskim 
(francuski doradca gen. Maxime Weygand miał inną koncepcję).  

 

                                                
14 Tamże, 95. 
15 Francuzi wysyłali do Polski oficerów w charakterze instruktorów. W pewnym okresie w skład 
francuskiej misji wchodziło dziewięciu generałów, dwudziestu dziewięciu pułkowników, 
sześćdziesięciu trzech majorów, niemal dwustu kapitanów i ponad czterystu poruczników. 
Jednym z oficerów był kapitan Charles de Gaulle, który przyjechał do Polski z armią Hallera. 
Służył początkowo w Galicji Wschodniej, potem był instruktorem w Rembertowie k/Warszawy. 
Latem 1920 roku walczył w szeregach polskiej dywizji. R.M. Watt, dz. cyt., 106. Por. też  
O. Halecki, Historia Polski, Londyn, tł. J. Bielatowicz, Z. Kozarynowa, Londyn 1958, 263. 
16 N. Davies, t. 2, dz. cyt., 498. 
17 Por. Odziemkowski, dz. cyt., 20. 
18 Tak ocenia N. Davies, dz. cyt., 500. 
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Plan przewidywał związanie dużej części sił radzieckich na przyczółku 
warszawskim oraz koncentrację grupy manewrowej w sile około 
pięciu dywizji nad Wieprzem, skąd w drugiej fazie miało nastąpić 
uderzenie na skrzydło i tyły rozciągniętych wojsk radzieckich 
atakujących Warszawę19. 
 

Całość frontu, ciągnącego się od granicy pruskiej po Dniestr, podzielono 
na trzy odcinki.  

 
 

Front Północny gen. Józefa Hallera 
rozciągał się na przestrzeni 250 km od 
granicy pruskiej po Dęblin. W jego skład 
wchodziły trzy armie. 5 armia gen. 
Władysława Sikorskiego zajmowała 
pozycje od granicy pruskiej po Modlin. 
Miała nie dopuścić do oskrzydlenia wojsk 
polskich od północy. Przedpola 
warszawskiego broniła 1 armia gen. 
Franciszka Latinika, najlepiej wyposażona 
technicznie.         

  
               Gen. Józef Haller 

 
Według planów Piłsudskiego 1 armia gen. Franciszka Latinika powinna 

zadać największe straty nieprzyjacielowi. 
Południowe skrzydło Frontu tworzyła 2 armia gen. Bolesława Roi, która 

powinna bronić środkowej Wisły od Góry Kalwarii po Dęblin. 
 

Zasadniczą rolę w planowanej ofensywie miały odegrać wojska Frontu 
Środkowego gen. Rydza Śmigłego. W jego skład wchodziły dwie armie. 4 armia 
gen. Leonarda Skierskiego, rozlokowana nad Wieprzem od jego ujścia do Wisły 
po Kock, miała uderzyć na Garwolin i dalej iść ku północy, wychodząc na tyły 
wojsk Armii Czerwonej nacierającej na Warszawę.  

 

Między Kockiem a Chełmem rozlokowana była 3 armia gen. Zygmunta 
Zielińskiego: miała ona nacierać w kierunku północno-wschodnim pod 
osobistym dowództwem gen. Rydza Śmigłego. 

 

Sytuacja wyglądała następująco: 
 

 na północ od Bugu gen. Sikorski musiał stawić czoło trzynastu 
dywizjom Armii Czerwonej - bolszewicy mieli tutaj dwuipółkrotną 
przewagę. Na przedmościu warszawskim Rosjanie dysponowali 
niewielką przewagą liczebną, ustępowali natomiast Polakom pod 
względem wyposażenia technicznego. Natomiast na południowym 
skrzydle, tam gdzie miały decydować się losy polskiej kontrofensywy, 
wojska polskie były sześciokrotnie silniejsze od rozrzuconej na 
szerokim froncie Grupy Mozyrskiej20. 
 

                                                
19 W. Roszkowski, dz. cyt., 88. 
20 J. Odziemkowski, art. cyt., 22. 
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Dnia 12 sierpnia Armia Czerwona uderzyła na przedpola warszawskie. 
Generał Latinik miał do dyspozycji w oddziałach liniowych 39 tysięcy żołnierzy, 
259 dział, 450 ciężkich karabinów maszynowych, 39 czołgów, kilkanaście 
samolotów, pociągi pancerne. Rosjanie mieli 45-47 tysięcy żołnierzy w 
oddziałach liniowych, około 200 armat, około 700 ciężkich karabinów 
maszynowych, kilka samochodów pancernych21. 

W dniach 13-15 sierpnia rozegrała się bitwa o Radzymin. Miasto było 
zdobywane, tracone, odbijane i znowu tracone. 

W dniu 14 sierpnia miała miejsce również bitwa pod Ossowem koło 
Radzymina. Walczył tam 1 batalion 236 pułku piechoty ochotniczej im. 
Weteranów Powstania Styczniowego, złożony głównie z harcerzy i młodzieży 
warszawskiej. Zacięta bitwa trwała kilka godzin. Ochotnicy kilkakrotnie 
przechodzili do walki na bagnety.  

Tego dnia pod Ossowem bolszewicy ponieśli duże straty - 625 zabitych  
i rannych, Polacy utracili 350 żołnierzy22.  

 
 
 
Pod Ossowem zginął ks. 

Ignacy Skorupka. 27-letni 
kapłan zgłosił się na 
ochotnika do wojska i wraz  
z 1 batalionem wyruszył na 
front. Widząc chwilowe 
załamanie żołnierzy, z 
krzyżem w ręku stanął na 
czele kompanii i poderwał ją 
do ataku. Dosięgła go 
bolszewicka kula.  

W pogrzebie ks. Skorupki  
w Warszawie 17 sierpnia 
uczestniczyły tysiące 
warszawiaków. 

 
. 

 
 

Ks. Ignacy Skorupka 
 

                                                
21 Tamże. 
22 Tamże, 23. 
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Generał Haller udekorował trumnę orderem Virtuti Militari.  
 
Wieść o śmierci ks. Skorupki obiegła szeregi żołnierzy, rozeszła się także 

wśród mieszkańców stolicy. Stała się ona symbolem walki o niepodległość. 
 
 

 
 

Jerzy Kossak, Śmierć księdza Ignacego Skorupki pod Ossowem 
 14 sierpnia 1920 roku 

 
Dzień 15 sierpnia rozstrzygnął o losach Polski. Wielką rolę odegrało 

wówczas lotnictwo polskie. Samoloty atakowały idące na front oddziały oraz 
baterie artylerii. Ruchliwość maszyn sprawiała wrażenie, że jest ich znacznie 
więcej. Duże straty zadała przeciwnikowi również polska artyleria. 

Poległo wielu bolszewickich komisarzy politycznych, którzy zachęcali 
żołnierzy do walki.  

Rosnące straty oraz brak sukcesów spowodował upadek nastrojów 
czerwonoarmistów. W godzinach wieczornych Rosjanie rozpoczęli ewakuować 
się z Radzymina. O zmroku, po krótkich walkach, 30 pułk piechoty wyzwolił 
miasto. 16 sierpnia Rosjanie próbowali jeszcze raz uderzyć na Radzymin przy 
wsparciu samochodów pancernych, ale zostali powstrzymani przez druzgocący 
ogień artylerii polskiej. 

Jednym z ważniejszych epizodów bitwy warszawskiej było zdobycie przez 
kaliski 203. pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie dnia 15 
sierpnia, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch 
radiostacji, służących Rosjanom do łączności z dowództwem w Mińsku.  

Polacy wiedzieli o tym, że w tym czasie druga z radiostacji była wyłączona 
i przemieszczała się w inne miejsce. W tym czasie dowódca frontu Michaił 
Tuchaczewski wydał 4. armii rozkaz zawrócenia na południowy wschód i 
uderzenia na armię gen. Sikorskiego, który walczył pod Nasielskiem. 
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Rozszyfrowanie tego rozkazu przez Polaków umożliwiło przeanalizowanie 
sytuacji i doprowadziło do podjęcia błyskawicznej decyzji przestrojenia 
nadajnika warszawskiego na częstotliwość sowieckiej radiostacji i rozpoczęcie 
skutecznego zagłuszania znacznie odleglejszych nadajników z Mińska, dzięki 
czemu druga z sowieckich radiostacji, którą 4. armia dysponowała, po jej 
uruchomieniu w nowym miejscu, nie była w stanie odebrać rozkazów 
Tuchaczewskiego.  Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała 
przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego czytane przez 
radiotelegrafistów23.  

W dniu 16 sierpnia doszły do Warszawy wieści o sukcesach nad Wkrą 
armii dowodzonej przez gen. Sikorskiego, która powstrzymała marsz 
dwukrotnie silniejszego wroga. W tym dniu ruszyła też, przyspieszona przez 
Piłsudskiego o jeden dzień, ofensywa znad Wieprza. Piłsudski żądał od wojska 
nadzwyczajnej szybkości działania. 

 
W dniu 17 sierpnia front przesuwał się na całej szerokości na północ.  

3 dywizja zniszczyła pod Włodawą główne siły sowieckiej 58 dywizji strzelców i 
ruszyła na Sławatycze. 1 dywizja opanowała Białą Podlaską i Międzyrzecz.  
21 dywizja wyzwoliła Łuków i Siedlce. 14 dywizja wkroczyła do Mińska 
Mazowieckiego24.  

Jednocześnie na dworzec kolejowy w Mińsku Mazowieckim wjechały 
pociągi pancerne. 15 dywizja przy wsparciu lotnictwa i czołgów zdobyła Dębe 
Wielkie25. 

Dnia 18 sierpnia Naczelny wódz przybył do Mińska Mazowieckiego, 
a stąd udał się do Warszawy, aby koordynować plany pościgowe. 

Ofensywa polska zamieniła się w pościg. Czerwonoarmiści pragnęli 
wyrwać się z kleszczy okrążenia. Polacy usiłowali ich dopędzić, odciąć odwrót. 

Dywizje nadciągające znad Wieprza próbowały przedostać się na tyły 
wroga. 

 

Armia Czerwona poniosła jedną z największych klęsk w swojej 
historii. Klęskę tym boleśniejszą, że zwycięstwo wydawało się o 
wyciągnięcie ręki. W ręce polskie wpadło blisko 70 tysięcy jeńców, 231 
armat, 1023 ciężkie karabiny maszynowe i masa sprzętu wojskowego. 
Dziesiątki tysięcy czerwonoarmistów porzuciło szeregi i wróciło do 
domów. 45 tysięcy żołnierzy przekroczyło granicę Prus Wschodnich. 
Armia Czerwona utraciła inicjatywę strategiczną, której nie 
odzyskała już do końca wojny26. 
 

                                                
23 Por. Wikipedia. 
24 A. Grzymała–Siedlecki, Cud Wisły, Warszawa 19212, 107 – 114 opisuje entuzjazm, z jakim w 
Mińsku Mazowieckim witano wkraczające oddziały polskie. „Do Mińska Mazowieckiego nie ma 
już żadnej przeszkody. Wjeżdżamy na ulice. Boże! Do końca dni chyba się nie zapomni tego 
entuzjazmu. Ulice miasta przepełnione ludnością. Jeden szalony huk okrzyków, na cześć 
jenerała Hallera, jenerała Junga, na cześć wojska. Kwiaty zasypują wprost szeregi i 
automobile. Żołnierze nie mają dosyć kieszeni na chowanie podawanych z jakąś ekstazą 
owoców, chleba, mięsiwa. Twarze wniebowzięte, wpatrzone w wojsko, jak w jakiś cud... Po 
zwiedzeniu miasta idziemy z księżmi do kościoła. W tej chwili świątynia wypełnia się tłumem. 
Pod stropy płyną suplikacje i modły dziękczynne”. 
25 Por. J. Odziemkowski, dz. cyt., 25. 
26 Tamże, 27. 
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Za Niemnem Tuchaczewski gorączkowo odbudowywał armię. W ciągu 
trzech tygodni uzupełniono straty. Uprzedzając ofensywę rosyjską, Piłsudski 
uderzył 20 września na Grodno-Wołkowysk. Wielka bitwa nad Niemnem 
zakończyła się kolejną klęską Armii Czerwonej. Skłoniło to stronę radziecką do 
podjęcia rokowań. 12 października 1920 roku podpisano rozejm. 21 marca 1921 
roku podpisano w Rydze traktat pokojowy, który zapewnił Polsce 18 lat 
niepodległości. 

 
 


